
Шановні  споживачі! 

Враховуючи неодноразові звернення щодо визначення обсягу спожитої 

споживачами постачальника «останньої надії» електричної енергії у 

розрахунковому періоді, Державне підприємство зовнішньоекономічної 

діяльності «Укрінтеренерго» повідомляє наступне. 

Згідно з пунктом 11 постанови НКРЕКП від 14 березня 2018 року N 312 

«Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії»               

(із змінами), до запуску електронної платформи  Датахаб адміністратора 

комерційного обліку функції адміністратора комерційного обліку на 

роздрібному ринку електричної енергії виконує відповідний оператор 

системи розподілу. 

За розрахункову одиницю розподіленого та спожитого обсягу 

електричної енергії береться одна кіловат година (кВт•год), розрахунковим 

періодом є календарний місяць. 

  За підсумками розрахункового періоду оператор системи розподілу 

забезпечує визначення обсягу електричної енергії за точками комерційного 

обліку споживачу електричної енергії незалежно від того, хто є власником 

комерційного засобу (засобів) обліку, та в установленому порядку передає ці 

дані для можливості їх використання суб'єктами ринку електричної енергії, у 

тому числі постачальнику споживача електричної енергії. 

Так, згідно пункту 6.2. «Тимчасового порядку визначення обсягів 

купівлі електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії 

електропостачальниками та операторами систем розподілу на перехідний 

період до дати початку дії нового ринку електричної енергії», затвердженого 

постановою НКРЕКП від 28.12.2018 року №2118, оператор системи 

розподілу та оператор системи передачі до 8 числа місяця, наступного за 

розрахунковим, на підставі фактичного корисного відпуску електричної 

енергії за кожним споживачем за місцем провадження господарської 

діяльності з розподілу/передачі електричної енергії формують фактичний 

(звітний) корисний відпуск електричної енергії у розрахунковому періоді.  

На підставі отриманих від оператора системи розподілу та оператора 

системи передачі даних постачальник «останньої надії» формує акт купівлі-

продажу електричної енергії, підписує його зі свого боку та направляє 

споживачу. 

Порядок підписання акту купівлі-продажу електричної енергії 

споживачем зазначено у Комерційній пропозиції №2 від 27.12.2018                

https://uie.kiev.ua/wp-content/uploads/2019/01/Komertsijna-propozytsiya-2-vid-27.12.2018-dlya-postachannya-elektrychnoyi-energiyi-spozhyvacham-postachalnykom-ostannoyi-nadiyi.pdf


(зі змінами), яка розміщена на офіційному веб-сайті ДПЗД «Укрінтеренерго» 

в мережі Інтернет в розділі «Постачальник «останньої надії». 

Таким чином, фактичний обсяг спожитої споживачем постачальника 

«останньої надії» визначається постачальником «останньої надії» на підставі 

даних отриманих від оператора системи розподілу або оператора системи 

передачі. 


